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ČÍSLO 2/2021        ZPRAVODAJ OBCE LOCHOVICE                  PROSINEC 2021    
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                         
                                                                                              Vážení občané z naší obce Lochovice, 
                                                                                                                          Obory, Netolice a Kočvar. 
 
 
     A je tu závěr letošního roku a stojí konečně před námi krásné vánoční chvíle, které si určitě chceme 
všichni užít v klidu, radosti, pohodě i mezi svými nejbližšími. Málokdo za posledních několik týdnů je ochoten 
říci, že vše kolem nás bylo jednoduché a parádní či bez problémů. Naopak již několikátým rokem na nás 
všechny dost usilovně útočily informace o problémech, možná o strachu, a hlavně o obtížích. Letos to nijak 
jinak nebylo, do strachu nás hlavně tlačil Covid a jeho bůhví kolikáté mutace, rychle jsme řešili očkování či 
testování, ke kterému vzhlížíme jako až k zázraku, který nás má udržet při životě, nechápali jsme, proč 
zrovna naše děti nemohou chodit do školy a vytrácí se u nich generačně vytvořena jistota o nutnosti chodit 
do školy, museli jsme pochopit, co to je ten „houmofis“, ze kterého se vyklubala u řady dospělých docela 
příjemná forma práce z domova, mnohdy bez nutnosti pracovat a do toho vnikala ta politika, ta otravující 
kombinace lží, přetvářky, slibů a našich zklamání z očekávání.  
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Prostě zase konfrontace s tím, co k našemu životu každodenně potřebujeme – klid, zdraví, čitelné prostředí 
pokračování jistot a také trochu ten uspokojující pocit, že kolem nás ještě k tomu všemu není válka a 
alespoň naštěstí tady stále žijeme v míru.  
 
     Tohle všechno by snad teď na nás nemělo tlačit, nechceme to, ale naopak potřebujeme i chceme si jistě 
v klidu a s radostí užívat konec roku i vánoce. V radosti, ve zdraví, mezi svými nejbližšími a hlavně konečně 
již v klidu. Nikdo by teď neměl být sám, každý snad bude mít to štěstí, že stále bude v zájmu i v pozornosti 
těch druhých, které má rád, pro které se mnohdy celoživotně obětoval a činil tak vždy rád. A snad každý má 
nárok na to, aby právě teď o vánocích nebyl zapomenut. Všichni víme, jak krásné je snít, jak se alespoň na 
chvilku zastavit, usmívat se a těšit se na to, co chceme, potřebujeme a že to jistě přijde a bude to paráda. A 
tak by ty naše dny na konci roku přece měly být, mají být pohodové, v blízkosti těch našich nejbližších, mají 
být alespoň teď i třeba v hojnosti, a i s očekáváním i s rozdáváním dárků či radostí. Máme na to všichni 
přece právo, chceme věřit, že to tak bude a těšíme se na to. Chci vám popřát, aby se to splnilo, abychom 
byli všichni zdraví, na sebe hodní a ať si alespoň teď v závěru roku děláme ten náš svět krásnější… Také 
vám všem přeji, ať máte možnost rozdávat kolem sebe dárky, a to nejen ve vánočním papíru s mašličkou, 
ale třeba i jen ve formě dobré nálady a hlavně úsměvu.    
 
     Věřím, že občané obce i v letošním roce sledovali, co se u nás mění, co se vylepšuje, a co zase obecní 
úřad i zastupitelé zařídili nebo nechali vylepšit. U sebe vím, že nic není jen tak, že vše nové bývá spojeno jak 
s myšlenkou, že se chce něco změnit, tak s chutí to chtít udělat, stejně i s úsilím to vše dotáhnout do 
očekávaného konce. Můžeme vnímat, jak je zde mnoho krásných a výstavných domů, zahrad a 
předzahrádek, a vedle toho by mělo být i pro nás všechny prioritní, jak to u nás v obci vypadá a jestli by se 
snad nedalo s tím letitým a okoukaným něco lepšího udělat. A ty veřejné prostory kolem nás, ty jsou vždy 
hezké a upravené, když i ti lidé, kteří tam či v sousedství bydlí, tak nejsou lhostejní k „cizímu“, ale chtějí to 
mít jak u sebe, tak i poblíž hezké a upravené… A tak je hezké, že řada veřejných míst tady v obci rozkvetla a 
že to tak vydrželo s péčí těchto dobrovolných zahradnic a zahradníků od jara až do podzimu.  
 
     Vedle toho se ze strany našeho úřadu pracovalo i zvelebovalo a nebo se tu vytvářelo něco úplně nového, 
co jsme tu do té doby neměli. Velkou kopu práce, jednání a prakticky každodenní práce spolkla výstavba a 
vlastně i dokončení splaškové kanalizace v Netolicích. Zde s překvapením se vedle úlevy řady lidí 
s každodenní starostí – co se splaškovou vodou – překvapivě objevila u některých místních vychytralost a 
účelové povyšování nad demokracií se zastáváním přístupu, který se může popasovat k názoru „sice jste to 
tady i pro mě udělali, ale neočekávejte můj vděk, protože pro mě přece neplatí to, co pro vás“. Vedle toho se 
od konce prázdnin docela intenzivně rozjela výstavba sportovní haly či tělocvičny pro naši školu. Práce také 
zde probíhají plánovaným tempem, a i přes dosavadní neúspěch se získáním finanční dotace, tak jsme 
k závěru letošního roku zvládli uhradit už více jak 12 milionu Kč a nijak to prozatím obecní rozpočet výrazněji 
nezatěžuje. 
 
      Určitě zde není moc lidí, kterým by vyhovoval stav našich obecních komunikací. Věřím, že jsou na řadě 
míst v pořádku, stejně jako jsou místa, kde je potřeba opravovat. V letošním roce se opět dařilo.  Podařilo se 
v délce více jak kilometr opravit (prakticky vyrobit novou) cestu na Kočvarech, na propojovací cestě sem 
z obce se podařil prozatím na půl opravit další úsek v délce 250 m, další část oprav se směřovala třeba do 
ulice nad dětským hřištěm Na Drahách „u křížku“. V rámci stavby kanalizace v Netolicích se v této části obce 
opravily 3 uličky, kdy celková délka byla dalších skoro 480 metrů. Komunikace nejsou jen cesty, ale třeba i 
chodníky. Také v letošním roce se pokračovalo  výstavbou nového chodníku u našeho hřbitova a dále i 
velkou výměru tvořila oprava kanálových vpustí a rekonstrukce chodníku v části Na Drahách, od domu 
Ernestových po novostavbu pana Bašty. Celkem to bylo více jak 180 m. Pokročilo se i u dlouholeté 
bezpečnostní komplikace u viaduktu směrem na Oboru, kde se již pro plánované a odsouhlasené práce 
zpracovává projektová dokumentace ocelové lávky.  
 
      Pozornost a obecní finance se vkládaly třeba i do výstavby či renovace dětských hřišť, kdy na Oboře 
vzniklo úplně nové místo pro nejmenší a u hasičské zbrojnice se doplnilo vybavení o dětský domeček.  
Zároveň jsme kladně reagovali na zájem a přání o něco starší té ještě mladší generace a objednali jsme do 
tohoto hřiště i streetworkoutovou sestavu na principu venkovní posilovny. 
 
      V letošním roce se podporovala opět významně škola a mateřská škola v oblasti rekonstrukcí již 
zastaralého technického stavu. Ve škole se díky panu Jíšovi podařilo opravit v celé staré budově rozvody 
pitné vody, tedy vlastně udělat komplet nové rozvody a v budově MŠ se dokončil nový rozvod ústředního 
topení v pavilonu, kde je kuchyně a zejména se nově rekonstruovala vzduchotechnika pro školní kuchyni. Ta 
původní prakticky nikdy podle projektu nepracovala a ta aktuálně nová, ta je prakticky „z gruntu“ nová, 



 3 

funkční a také v rozsahu přihřívání venkovního vzduchu do výměníku. Tyto tři významné akce pro školu sice 
vyšly na více jak 1.500 000 Kč, ale jistě to také byly opět rozumně vynaložené obecní peníze. Vedle toho se 
ve škole plně rekonstruoval kabinet chemie a v učebně matematiky se vybudoval nový sádrokartonový strop 
se systémem stropního osvětlení. 
 
      Bezpečnost v naší obci se podařilo podpořit mimo jiné nákupem a instalací 4 ks měřičů rychlosti vozidel, 
kdy určitě ti slušní a ohleduplní řidiči budou svoji rychlost na dalších místech konfrontovat s údajem radaru a 
ti druzí, s těmi to bude asi těžké i nadále. Bezpečnostním počinem určitě bylo i rozšíření dalšího veřejného 
osvětlení, které se instalovalo do míst, kde dosud osvětlení nebylo či nebylo funkční.   
 
        Potěšila i snaha o zlepšení životního prostředí, kdy se díky iniciativě obyvatel z lokality Domov 
vybudovala nová jasanová alej u chodníku, stejně jako si tam vytvořili nový záhon s keři v délce skoro 50 
metrů. 
 
       Jistě řada místních zaznamenala změny v uspořádání starého sběrného místa „U autolakovny“, kdy 
došlo prakticky k jeho rozšíření a novému uspořádání.  Jsou objednány nové sběrné nádoby a kontejnery na 
jednotlivé odpadové suroviny, areál se nově oplotil,  byl vybaven buňkou pro technickou obsluhu místa a 
došlo ke zpevnění plochy areálu.  
 
       Podpořil se i spolkový život našich seniorů, kdy v jejich klubu v přízemí obecního úřadu se provedla 
oprava podlahy a položení nového lina.  
 
       Snad se dále splnil dlouholetý dluh pro majitele a obyvatele nemovitostí od „traktorky“ až k Hýbnerovým 
a připravilo se pro ně napojení jejich nemovitostí na splaškovou kanalizaci. 
 
     Snad tento výčet nebude posuzován jako chlubení se, a tak raději další drobnosti tady u nás, které se tu 
třeba nově objevily – např. dvě kolumbária na obecním hřbitově, atd. – se jistě vám samy vybaví. 
     Toto vše se zajistilo i díky fungování či zasedání zastupitelstva naší obce, i třeba díky dvojčlennému 
vedení obce. 
 
Jednání zastupitelů ve 2.polovině letošního roku : 
 
-11.listopadu 2021, ú čast 7 zastupitel ů 
 
Došlo ke schválení rozpočtového opatření č.5/2021, schválení smluv s firmou Asekol na zpětný odběr 
elektrozařízení, s firmou Silnice Chmelíř na opravu cesty na Kočvarech a MK, s firmou VZT Anděl na 
dodávku vzduchotechniky pro kuchyni v MŠ, s firmou Hrabák-Lakmal na opravu MK, dodatky k uzavřeným 
smlouvám s firmou GObec, Hrabák-Lakmal, TNT Consulting Praha, schválení smlouvy o zřízení služebnosti 
s ČEZ Distribuce, revokace usnesení o pachtovní smlouvě, schválen průběh inventarizace majetku obce 
k 31.12.2021, žádost občana ( Netolice č.p. 39 ), schválila se žádost o pronájem obecního pozemku, 
schválilo se další zaplacení faktur školy, schválil se nový Řád pohřebiště, schválila se cenová nabídka na 
opravu VO, na dodávku nových herních prvků na hřiště pro děti „U Křížku“ a schválila se smlouva se 
Středočeským krajským úřadem – fond homogenizace. Řešila se i výše podílu obce na úhradu dopravní 
obslužnosti v roce 2022, kdy se nesouhlasilo s tak razantním zvýšením oproti roku 2021, atd.. 
 
-9.prosince 2021, ú čast 10 zastupitel ů 
Aktuálně „mimořádné“ zasedání zastupitelů ke schválení žádosti o získání dotace na opravu místních 
komunikací Na Drahách pro rok 2022 a schválení požadovaného technického dozoru 
 
-16.prosince 2021, ú čast 9 zastupitel ů 
Došlo ke schválení rozpočtového opatření č.6, posledního v letošním roce, schválil se rozpočet obce na rok 
2022, včetně střednědobého výhledu na rok 2019-2023, projednal se rozpočet školy na příští rok, schválily 
se 3 obecně závazné vyhlášky obce, schválilo se vyhlášení grantového řízení naší obce pro možnost 
finančně podpořit zájmové a další aktivity spolků, sdružení a osob v příštím roce v obci, schválily se dodatky 
ke stávajícím smlouvám pro společnosti Spektra Pro Beroun a RISL Hostivice, schválily se dodatky smluv a 
ceníky za vývoz odpadů společnosti AVE na rok 2022, schválila se mimořádná dotace pro TJ Slovan 
Lochovice na stavební úpravy WC na hřišti, schválily se smlouvy na dodávku elektřiny a zemního plynu pro 
odběrná místa obce pro rok 2022, pachtovní smlouva se zemědělcem panem Blažkem a schválila se výše 
stočného pro rok 2022, atd… 
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Od začátku volebního období před 3 lety do současnosti již proběhlo celkem 21 zasedání zastupitelů naší 
obce. 
 
Stav hospoda ření obce k termínu 30.11.2021 
 
Celkově lze uvést, že i přes velkou míru zajišťování řady akcí a činností v obci, které byly hrazeny plně či ve 
spolupráci se získanými finančními dotacemi, je stále celkový výsledek finančního hospodaření naší obce 
v úsporném režimu. Velká opatrnost je směřována do všech výdajů, kdy je hlavně v popředí zájem hledat 
úspory a finančně přijatelně koordinovat vše tady u nás a to zejména s největším „žroutem“ obecních 
letošních financí a to výstavbou sportovní haly. I když v současnosti jsou uhrazeny faktury za více jak 
10 500 000 Kč, tak přesto je v aktuálním rozpočtu propad jen 2,5 mil.Kč. 
Aktuálně jsou příjmy obce po konsolidaci ve výši 27.598 137,93 Kč a výdaje po konsolidaci ve výši 30.643 
311,43 Kč. Dá se tak plánovat, že podle aktuálních dat nebude konec roku v rámci hospodaření obce nijak 
tragický a jistě vše proběhne podle schválených parametrů rozpočtu, schváleného v prosinci 2020. Ke 
sledovanému období je na běžných účtech obce stále skoro 27 mil.Kč. 

 
 

Návrh rozpočtu Obce Lochovice na rok 2022  

   
I. P Ř Í J M Y    

   
Par Popis Návrh rozpočtu/K č 

   

 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci                  3 580 000,00 

 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky                     149 600,00 

 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou                     520 000,00 

 Daň z příjmů právnických osob                  4 200 000,00 

 Daň z příjmů právnických osob za obce                     900 000,00 

 Daň z přidané hodnoty                  9 200 000,00 

 Odvod za odnětí ze zeměd.půdního fondu                       10 000,00 

 Poplatek za provoz syst.shrom.sběru kom. Odpadu                     800 000,00 

 Poplatek ze psů                       50 500,00 

 Poplatek za užívání veřejného prostranství                       50 000,00 

 Správní poplatky                       15 000,00 

 Daň z hazardních her                     126 125,14 

 Daň z nemovitých věcí                  1 300 000,00 

 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač. Vztahů- VSS                     541 300,00 

 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR-dot.na opravu MK Kočvary-z r. 2021                  1 365 791,00 

 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Libomyšl-hasiči                       30 000,00 

 Ostatní investič.dotace-SFŽP-Splašková kanal.Netolice-čerpání 2021                     809 517,24 

 Ostatní investič. Přij.transf. Ze SR-Rekonstrukce ÚT v MŠ-z r. 2021                     529 758,00 

 Ostatní invest.přij.transt.ze SR-Vybud.Velkého sběr.místa                  1 153 430,62 

 Investiční přij.transfery od krajů-homogeniz. MK v Netol.po kanaliz.2021                     892 978,00 

   

Celkem                26 224 000,00 

   

1011 Udrž.výr.potenc.zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce zem.                       51 500,00 

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                       20 000,00 

2413 Záležitosti radiokomunikací                       47 000,00 

3314 Činnosti knihovnické                          1000,00 
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3392 Zájmová činnost v kultuře                       38 000,00 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce                       20 500,00 

3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví                     120 000,00 

3612 Bytové hospodářství                     357 000,00 

3613 Nebytové hospodářství                       94 000,00 

3619 Ostatní rozvoj bydlení                          5000,00 

3632 Pohřebnictví                       15 000,00 

3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí - nájem                          4000,00 

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                     108 000,00 

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                          7000,00 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)                          4000,00 

3724 Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů                          1000,00 

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                     262 000,00 

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                    6000,00 

3729 Ostatní nakládání s odpady                          1000,00 

6171 Činnost místní správy                     174 000,00 

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací                       35 000,00 

   

P Ř Í J M Y    dle paragrafů celkem               27 595 000,00 

   

   
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd  

Třída 1: Daňové příjmy               20 900 825,14 

Třída 2: Nedaňové příjmy                  1 341 000,00 

Třída 3: Kapitálové příjmy                       30 000,00 

Třída 4: Přijaté dotace                  5 322 774,86 

   

II. VÝDAJE   

   

Par Popis  Návrh rozpočtu/K č 
   

2212 Silnice                     939 000,00 

 z toho:         300 000 oprava MK -vlast.podíl z dotace  

                        350 000  oprava MK Kočvary a Netolice - II.etapa  

                            84 000  nákup pozemků - Kočvary  

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                  1 360 300,00 

 z toho:       250 000  chodník ul. Horymírova  

                        50 000  Oprava kovové lávky-u p.Sybola  

                      150 000  Úprava povrchu parkoviště za OÚ  

2221 Provoz veřejné silniční dopravy (DSO Hořovice - režie)                         3 500,00 

2223 Bezpečnost silničního provozu                     100 000,00 

 z toho:      100 000  přechod pro chodce u nádraží  

2310 Pitná voda                       52 000,00 

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                  2 501 600,00 

 z toho:      1 486 553,99   Splašk.kanal.Net.z dotace SFŽP- pozastávka  

                          75 000        Splašk.kanal. -prodloužení - PD  

                        250 000       Prodloužení splašk.kanal.v Loch  
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                         500 000        nákup technologie ČOV a čerp.stanice, VB přípojky 

2333 Úpravy drobných vodních toků                       27 000,00 

3113 Základní školy                  3 460 000,00 

 z toho:    2 000 000  provoz ZŠ, MŠ a ŠJ  

                      250 000 rekonstrukce učebny v ZŠ-spoluúčast  

                      100 000  úpravy a vybavení třídy 1. ročníku  

                   1 100 000  projektová dokumentace nástavby MŠ  

3314 Činnosti knihovnické                       37 000,00 

3319 Ostatní zálež. Kultury                       13 000,00 

3392 Zájmová činnost v kultuře                     229 600,00 

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků                     269 000,00 

 z toho:    150 000  dotace pro spolky  

3412 Sportovní zařízení v majetku obce                  9 165 300,00 

 z toho:  9 100 000 realizace sportovní haly  

3419 Ostatní sportovní činnost                       11 000,00 

3421 Využití volného času dětí a mládeže                     450 000,00 

 z toho:   300 000 Rekonstrukce dětského hřiště  U Křížku  

                     50 000 Sportovní hřiště Domov  

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví                       69 000,00 

3612 Bytové hospodářství                     153 000,00 

3613 Nebytové hospodářství                       18 500,00 

3619 Ostatní rozvoj bydlení                       70 000,00 

3631 Veřejné osvětlení                     856 000,00 

 z toho:     300 000 Výměna svítidel veřejného osvětlení  

   

   

3632 Pohřebnictví                     254 000,00 

 z toho:   75 000 oprava dalších chodníčků  

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                       72 000,00 

 z toho:    55 000 podpora Pošty partner  

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       31 000,00 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                  1 876 000,00 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)                  1 793 700,00 

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                       17 500,00 

3729 Ostatní nakládání s odpady                     100 000,00 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                     776 300,00 

 z toho:  150 000 nákup mobiliáře - lavičky, koše  

5213 Ochrana obyvatelstva                       50 000,00 

5272 Činnosti orgánů kriz.řízení-Protipov.plán-roční popl. 4 000,00 

5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     363 000,00 

 z toho:   75 000   vybavení hasičů  

6112 Zastupitelstva obcí                  1 105 000,00 

6171 Činnost místní správy                  4 596 100,00 

 z toho:  100 000   oprava střechy boční budovy OÚ  

                 150 000   úpravy ÚT v budově OÚ  

6320 Pojištění funkčně nespecifikované                       75 000,00 

6399 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň za obec                     900 000,00 

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                     696 600,00 
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 z toho:   285 100   dopravní obslužnost DSO Hořovice  

                  485 500  nespecifikované rezervy  

   

V Ý D A J E dle paragrafů celkem        32 495 000,00 

   

Rekapitulace rozpočtu dle rozpočtových tříd  

   

Třída 5: Běžné výdaje               19 336 046,01 

Třída 6: Kapitálové výdaje               13 158 553,99 

   

   

F I N A N C O V Á N Í   

   

8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech                  4 900 000,00 

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. Prostředků                                      - 

   

Celkem                   4 900 000,00 

   

FINANCOVÁNÍ                                   dle paragrafů a položek                  4 900 000,00 

   

Rekapitulace   

   

Příjmy celkem               27 595 000,00 

Výdaje celkem               32 495 000,00 

   

Saldo příjmů a výdajů -        4 900 000,00 

Financování (MD-Dal)                  4 900 000,00 

Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl                                      - 

   

   

Schodek ve výši 4 900 000,00 bude kryt přebytkem minulých let. 
 

 

  
 
 

 

  
I když pro následující rok je stále rozhodující mít hospodárný rozpočet i při  financování všech potřebných a 
plánovaných aktivit, služeb, výdajů a dalších zájmů, tak i přesto všechno je ta naše hospodárnost snad 
patrna i z výše uvedených dat rozpočtu. I když se plánuje, že výstavba sportovní haly v roce 2022 bude 
v rozsahu fakturace ve výši více jak 9 mil.Kč, tak celkový propad rozpočtu je plánován a schválen jen ve výši 
4,9 mil.Kč – snad se to tak bude dařit dodržet. 
 
 
Cena sto čného pro rok 2022  
 
-cena pro rok 2016 byla za 1 m3     36,13 Kč bez DPH a 41,55 Kč včetně DPH 
-cena pro rok 2017 byla za 1 m3      38,05 Kč bez DPH a 43,76 Kč včetně DPH     + 2,51 Kč 
-cena pro rok 2018 byla za 1 m3      40,99 Kč bez DPH a 47,14 Kč včetně DPH     + 3,38 Kč 
-cena pro rok 2019 byla za 1 m3      44,12 Kč bez DPH a 50,74 Kč včetně DPH     + 3,60 Kč 
-cena pro rok 2020 byla za 1 m3      47,49 Kč bez DPH a 54,61 Kč včetně DPH     + 3,87 Kč 
                                   od 1.5.2020       47,49 Kč bez DPH a 52,24 Kč včetně DPH 
-cena pro rok 2021 byla za 1 m3      51,60 Kč bez DPH a 56,76 Kč včetně DPH      + 4,52 Kč      
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Opětovně zde určuje cenu stočného u nás v obci zejména Státní fond životního prostředí, který minimálně 
do roku 2024 bude určovat výši této ceny u nás.  
Pro rok 2022  je tak ze strany uvedeného státního fondu podle původní analýzy a zejména podle aktuálního i 
plánovaného vývoje inflace v ČR předkládán naší obci požadavek na výši 
ceny stočného :  
57,80 Kč bez DPH a 63,58 Kč s DPH za 1 m3 – při stávající hodnotě DPH ve výši 10% 

jedná se o zdražení o 6,82 K č  
Obdobně se toto procentuální navýšení promítne i do výše tzv.paušálu pro výpočet stočného pro rok 2022, a 
to ve výši 191 Kč/osoba/měsíc. 
 
 
Provoz sb ěrného místa pro elektroodpad a objemný odpad  
 
     Již několik let v naší obci funguje pro naše občany sběrné místo, které je určeno pro řadu odpadů, které 
vznikají či objevují se u našich občanů a které nemohou skončit v popelnici nebo jiné nádobě na tříděný 
odpad. Vzhledem k nárůstu hmotnosti objemného odpadu v průběhu let je patrné, že se naši obyvatelé 
naučili toto místo využívat. Je nutné upozornit občany, že objemný odpad je na místě možné odevzdat 
pouze v rozebraném a demontovaném stavu a elektroodpad vždy naopak celý – nerozebraný. Uložení 
odpadu je dosud pro příští kalendářní rok pro občany, kteří řádně hradí v naší obci odpad, zdarma. Provozní 
řád sběrného místa je uveřejněn na webových stránkách obce /www.obec-lochovice.cz/ a na místě 
samotném.  
     Sběrné místo je otevřeno celoročně a to každou sobotu -  v období od dubna do listopadu od 8 – 11 hod 
a v době od prosince do března od 9 – 11 hod, po domluvě s p. Císařem také v týdnu. 
 
 
Provoz skládky biologického odpadu 
 
     Tato naše řízená skládka pro uložení trávy, lupení, drobných větví, zeleně ze zahrad atd. je na začátku 
zimního vegetačního klidu od prosince již uzavřená. 
Předpokládáme otevření opět začátkem dubna s nedělním provozem od 8 do 11 hod. 
 
Platby poplatk ů od ob čanů pro rok 2022  
 
a)    Poplatek za komunální odpad ( os/rok )  
      – v letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019,2020 i 2021 byl ve stále ve stejné výši a to 580 Kč 
na osobu nebo nemovitost za kalendářní rok 
      - občané obce ve věku nad 70 let (sleva zavedena od 2019) mohou žádat o slevu ve výši  500 Kč na 
poplatku za vývoz komunálního odpadu 
 - svozová firma AVE CZ, Hořovice opět tak jako každý rok zdražovala, od roku 2022 dochází navíc k jinému 
propočtu ceny a příplatku za manipulaci s jednotlivými nádobami občanů v obci, tedy zastupitelé byli nuceni 
přistoupit ke schválení ceny od ledna roku 2022 za jednu osobu či jednu nemovitost ve výši 650 Kč na 
kalendá řní rok, tedy navýšení o 70,- Kč na rok  (cca šest korun na měsíc) a také došlo ke zkrácení doby 
splatnosti poplatku a to do 31.3.2022 a s ohledem na manipulační poplatek za nádoby občanů k nutnosti 
označení popelnic identifika čními známkami. 
 
b)   Daň z nemovitých věcí ( rod.domy a pozemky občanů ) opět i pro následující rok zůstává 
      koeficient a tak i hodnota ve stejné výši 
 
c)    Ostatní poplatky – např.za psa – také zůstávají na stejné výši pro následující rok 
 
 
 
Obecn ě závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadov ého hospodá řství a 
následn ě č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hos podá řství 
 
     Zastupitelé na svém posledním zasedání projednali a následně schválili nové vyhlášky obce, kde ta první 
se týká zejména obvyklého „komunálního odpadu“, tedy toho, co se týká vyprodukovaného odpadu našich 
občanů, který odkládají do popelnic – nádoby 120 či 240 litrů (ty plechové či plastové na kolečkách). Ta 
druhá přináší novinku na označování nádob po zaplacení poplatku. 
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     S původní výší poplatku, který u nás platil od roku 2013, jsme v současnosti byli v širokém okolí 
bezkonkurenčně nejlevnější a každoročně se objevoval stále větší rozdíl mezi poplatkem ve výši 580 Kč a 
celkovým výpočtem nákladů na odpad za jednoho občana, který nám stanovila firma AVE CZ. Za těch 9 let 
se rozpočet obce vyrovnával s celkovým výdajem od 700 000 Kč až k částce v letošním roce, která je vyšší o 
1 milion korun, než fakturované náklady v roce 2013. A toto navýšení je již obrovské, obec vývoz a uložení 
odpadů občanů dotuje stále více a svozová firma ve svém ceníku pro rok 2022 avizuje další nárůst.  
Je tak ze strany státu, tak i ministerstva životního prostředí je vytvářen tlak na to, aby se stále víc a víc tento 
komunální odpad třídil a do popelnic a následně na skládky se dostával odpad jen v nezbytném rozsahu, 
proto stále vzrůstá poplatek za uložení odpadu na skládce. 
 
A jak u nás např. za poslední 3 roky probíhalo třídění odpadů : 
                                sklo                                   papír                                 plast  
rok 2018              13,2 tuny                           28,03 tuny                       39,87 tuny za rok 
rok 2019              13,8 tuny                           36,56 tuny                       35,22 tuny 
rok 2020              31 tun                                 43,39 tuny                      47,44 tuny 
rok 2021 – rok není ještě uzavřen, ale i z dosud dostupných dat předpokládáme stejný poměrný nárůst 
tříděného odpadu v naší obci. 
 
     Je tedy patrné, že tady u nás se odpad ze strany našich občanů třídí a jistě s pochopením pro ochranu 
životního prostředí. Je ale potřeba uvést, že také tento tříděný odpad stojí naši obec nemalé peníze, kdy sice 
platíme jen za odvoz dle počtu naplněných nádob, ale i tak je to v rámci obce více jak dalších 1.500 000 Kč 
ročně.  
A aby toho nebylo málo, tak svozová firma AVE CZ si dává do ceníku i tzv.“manipulační poplatek“, který 
v sobě zahrnuje - co jedna nádoba a jeden vývoz, to částka 8 500 Kč týdně za jeden svoz v naší obci navíc, 
která se také do nákladů za komunální odpady promítne. V rozpočtu tak počítáme s dalším novým nákladem 
v odhadované výši min. 250 000 Kč. 
 
Měsíčně tak minimálně bude obecní rozpočet v příštím roce platit : 
- náklady na komunální odpad – částka 150 000 až 170 000 Kč 
- náklady na separovaný odpad – částka 120 000 až 130 000 Kč 
- uvedený manipulační poplatek za vývoz popelnic občanů 
 
Součástí schválené obecně závazné vyhlášky směrem k občanům jsou to tyto zásadní informace: 

• Základní cena se pro jednoho občana či nemovitost zvyšuje na 650 Kč/rok 
• Nárok na slevu pro poplatníka staršího 70 let zůstává ve výši 500 Kč, občan slevu nezískává 

automaticky, o slevu musí zažádat /osobně na podatelně, písemně – emailem, datovkou, poštou/ 
a uhradit poplatek do data splatnosti tj. 31.3., poté nárok na slevu zaniká 

• Obec stanovuje nový termín pro zaplacení poplatku – do 31.3.příslušného roku 
• A nově zavádí tzv. označování odpadních nádob – identifikační známka 
• Nově narozené děti zůstávají v kalendářním roce svého narození od platby poplatku za 

komunální odpad osvobozeny  
 

Nově tak občan buď bezhotovostně uhradí poplatek či jej přijde uhradit do pokladny obecního úřadu. Po 
úhradě poplatku osobně na podatelně obecního úřadu nahlásí počet popelnic a jejich objem /120 l nebo 240 
l/ a vyzvedne si identifikační samolepící známku, která bude označena číslem popisným a přiřazeným 
evidenčním číslem. Poté obdrží 1 či 2 samolepicí známky na nádobu (2 známky v případě, že má nádoba 
objem 240 l). Tyto známky si občan nalepí na nádobu, nově tak od 1.4.2022 nebudou vyváženy nádoby, 
které nebudou touto identifikační známkou označeny. Svozová firma a osádka vozidla tak bude vyvážet po 
31.3.2022 a roky následně jen ty nádoby, které budou mít označení touto známkou, která bude pro každý 
kalendářní rok vydávaná nově vždy po úhradě poplatku za vývoz nádoby.  
 
AVE CZ k tomuto postupu obdobně směřuje u velké řady svých zákazníků – obcí a měst v regionu. Ve svém 
úmyslu má tak zájem vytvořit si vše potřebné pro budoucí přechod placení za komunální odpad z varianty 
počet občanů a nemovitostí v obci na variantu občan a množství předávaného a sváženého komunálního 
odpadu – tedy poměr počtu nádob poplatníků a četnost svozu nádob. 
 
Bližší či širší informace občanům poskytneme na obecním úřadě, nejlépe při návštěvě za účelem provedení 
úhrady poplatku a zaregistrování se do systému, včetně převzetí identifikačních známek. 
I pro nás toto vše bude novinka, jediné, co s jistotou teď víme, je to, že i tento komunální odpad bude dražší 
a dražší. 



 10 

 
Obecn ě závazná vyhláška č.4/2021 o místním poplatku za užívání ve řejného prostranství 
 
- řeší možnosti a zpoplatnění za užívání veřejného prostranství, pozemků ve vlastnictví Obce Lochovice, 
včetně sazby poplatku 
- určitou změnou v této vyhlášce je záměr reagovat na stávající trochu nepřehlednou situaci v užívání 
obecních pozemků pro parkování osobních vozidel – mimo obecním úřadem vybudované parkovací 
zpevněné plochy, zejména v centru obce či u zdravotního střediska, prodejen Coop a u hřbitova 
 
 
Zastupitelé se v této problematice shodli, že : 

• Je obvyklé neparkovat svým vozidlem na obecním pozemku bez souhlasu vlastníka - obce 
• Dá se tolerovat, že každý občan by mohl mít bezplatně možnost parkovat před svým vjezdem na 

pozemek u své nemovitosti jedno vozidlo 
• Nebude přijatelné, aby vozidla před nemovitostmi stála na obecních pozemcích na obecní zeleni – 

na trávě  
• Ten občan, který toto parkování svého vozidla chce mít úplně v pořádku, musí požádat obec 

/vlastníka/ o souhlas s vyhrazeným parkováním a zdůvodnit, proč parkuje své vozidlo na obecním 
pozemku a ne na vlastním a také měl by zvážit a respektovat stanovenou roční výši poplatku za 
parkování svého vozidla dle sazebníku schválené vyhlášky 

• Od 1.ledna 2022 parkování vozidel bez známky z STK, dokládající jeho způsobilost, či vraků na 
obecních pozemcích nebude tolerováno a bude po majiteli v součinnosti s Policií ČR požadováno 
odstranění a uhrazení stanoveného poplatku 

 
 
Splašková kanalizace Netolice 
 
     Proběhla a v současnosti vstupuje do svého finiše další významná investiční akce u nás v obci. V závěru 
roku bylo dokončeno vše, co vyplývalo ze stavebního povolení a projektové dokumentace. V současnosti je 
připraven předávací protokol a je zájem ještě do konce letošního roku požádat o kolaudační řízení u 
vodohospodářského úřadu Městského úřadu Hořovice – odbor výstavby a životního prostředí. 
 
     Akce měla probíhat obdobně, jako před cca 10ti lety a to zejména v rámci dopadu a možností připojení 
pro jednotlivé vlastníky nemovitostí. Realita byla trochu jiná, kdy původní a sdělené podmínky schválené 
v zastupitelstvu obce, nebyly následně pro některé občany akceptovatelné a vznikly tak i možná přičiněním 
vedení obce trvat na stanovém postupu nebo třeba záměrně ze strany některých osob jistě reálně zbytečné 
komplikace. Není ale zájmem úřadu se stále „babrat“ ve zjitřené situaci, je potřeba se posunout dál a proto 
vše tak necháváme na občanech, jaký si o tom vytvoří svůj názor. Obec tak stále a pořád má prvořadý zájem 
na tom, aby se co nejvíc nemovitostí v Netolicích na vybudovanou kanalizaci připojilo. 
 
     Chceme na tomto místě poděkovat občanům a majitelům nemovitostí z Netolic, kteří svým přístupem 
respektovali stanovené organizační i finanční podmínky, které zastupitelstvo obce stanovilo a zejména jim 
patří dík za jejich finanční příspěvek, který byl ve stejné výši jako v minulosti, kdy se připojovali ostatní 
občané naší obce při vybudování kanalizace v letech 2010 a 2011. 
 
     Děkuji tak těmto občanům – paní Průchová, paní Duszková a pan Kasalický, pan Procházka Josef, paní 
Smržová Marta, Nová Daniela, Forstová a pan Zavadil, pan Matějka, pan Hrdlička Jan, Skuhrovec Jiří st., 
Krumphanzl Vladimír, Vávra Jiří, paní Vintrová Dana, pan Pergl Miroslav, paní MUDr.Erbanová, pan 
Svoboda Václav, Abrhám Michal, paní Marešová Miloslava, Mirovská Edita, pan Nový Bohumil, pan Smrž 
Milan, paní Křikavová Marie, paní Mgr.Červenková Klára, ing.Smržová Simona, pan Výborný Václav, 
Řezníček Roman, Mgr.Petříček David, Skuhrovec Jiří ml. a pan Fišar Jonáš. Zájem dále přislíbil pan 
Vršanský Vladislav. 
 
     Rozdílná situace je prozatím u několika dalších vlastníků nemovitostí, jedná se např. o č.p. 5, 9, 12, 18, 
21, 26, 29 a 43, kteří na vše mají trochu jiný názor a toto právo jim nikdo nechce odpírat. Možná, že si jen 
někdo povzdechne, že dohody se mají dodržovat a je stavovské, že na svém území si obyvatelé dodržují to, 
co si v rámci demokratického rozhodování stanovili. 
Závěrem je jistě báječné, že se celá kanalizace také v Netolicích podařila realizovat a že pro velkou většinu 
obyvatel je to jistě velká přidaná hodnota zlepšení jejich podmínek pro žití ve své obci.  
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Poděkování za práce i spolupráce s obecním ú řadem 
 
V závěru roku bývá jistě patřičné, aby za obecní úřad bylo vysloveno poděkování. Poděkování snad všem, 
kteří na základě potřeby, požadavku či v mnoha případech prostého přání úřadu pomáhali podle svých 
možností a sil. 
 
Děkuji tak řemeslníkům-živnostníkům – zedníkům, bratrům Jirkovi a Mírovi Krubnerovým, řidičům těžké 
techniky – Liboru Císařovi a Zdeňkovi Fenclovi, elektrikáři p. Milošovi Kořínkovi a truhláři p. Jiřímu Kořínkovi, 
malíři a obchodníkovi p. Josefu Ondráčkovi, obchodníkům – rodině Polanských, paní květinářce Nové, IT 
technikovi obce p. Toťovi, plynaři p. Nešvarovi, kovozámečníkovi p. Luboši Matějkovi, všem aktivním 
hasičům, paní kronikářce Novotné, paní knihovnici Pazderové, majiteli autoopravny p. Milanu Havránkovi, 
opraváři obecní multikáry p. Loskotovi, vedení Klubu seniorů za aktivizaci ostatních seniorů a také dalším 
našim občanům, kteří byli ochotni s naší obcí a úřadem spolupracovat.  
 
Poděkování patří i za chod a fungování naší čistírny odpadních vod, kdy na plynulém provozu měla zásluhu 
jako hlavní technolog pí. ing.Pašková, provozář p. Huml a také naši provozní zaměstnanci p. Zdeněk Fencl a 
p. Vlado Putnoky. 
 
Poděkování také patří i těm občanům, kterým naše obec není lhostejná, kteří chtějí pomáhat, kteří to chtějí 
mít i před svým plotem hezčí, upravenější, barevnější a rozkvetlé. 
 
Vážení ob čané,  
přeji Vám, a ť jsou váno ční svátky pro Vás obdobím klidu, radosti a rodinné pohody. 
 
Přeji Vám, aby rok 2022 byl pro Vás rokem nových a ra dostných zpráv a rokem vašeho pevného 
zdraví i osobních úsp ěchů. 
 
Přeji Všem krásné vánoce a hodn ě zdraví v roce 2022. 
 

S úctou Mgr.Jaroslav Křivánek, starosta. 
 
   

OKÉNKO DO NAŠÍ ŠKOLY 

Nastal čas váno ční…. 

Milí občané Lochovic, rodiče, žáci a přátelé naší školy, 

čas neúprosně letí a než jsme se stačili rozhlédnout, máme tady dobu v roce nejkrásnější, dobu adventní, 
čas bilancování, hodnocení a plný přání. 

I naše škola se ponořila do vánoční nálady a oblékla si sváteční šat. 

Při ohlédnutí do doby několik týdnů zpátky jsme velmi rádi, že až do této chvíle se naši žáci mohli oproti 
předvánočnímu času v loňském roce vzdělávat především prezenčně a škola se neuzavřela. O to jsou pro 
nás letošní předvánoční dny veselejší a všichni si užíváme velký vánoční strom, který nám vánoční 
atmosféru ve škole připomíná každý den. 

Plni očekávání jsme byli již první zářijové dny, kdy nám začal školní rok, a všichni si přáli, aby byl již rokem 
„normálním a běžným.“ Ve škole totiž čekalo pro žáky spoustu nových věcí, které se o letních prázdninách 
podařilo zrealizovat. Potěšením určitě byla veselá, nově vyzdobená schodiště, zrekonstruované učebny, 
vymalované třídy, nový nábytek a podlahy v několika třídách. Velké poděkování za to patří OÚ v Lochovicích 
a panu starostovi Křivánkovi. 

Jsme velmi rádi, že jsme bez velkých problémů zvládli karanténní opatření, která se nám do současných dnů 
bohužel v některých třídách nevyhnula. Ve spolupráci s rodiči, dětmi a školou byla vidět velká shoda a 
shovívavost, kdy se osvědčily zkušenosti z předešlých let. Poděkování patří všem stranám. 
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Nálada v naší škole je pozitivní, zábavná a vstřícná. Děti i učitelé jsou rádi, že si spolu mohou užívat 
společné chvíle ve zdraví, což je v této době velmi, velmi důležité. 

Prožijte i Vy, milí přátelé, Vánoce ve zdraví a ve společnosti těch, které máte rádi a kteří pro Vás mnoho 
znamenají. Přejeme Vám v dalším roce zdraví, pohodu, lásku a mnoho pěkných zážitků.  

                                                                  Mgr. Radka Hlaváčová a Mgr. Michaela Zettlitzerová, ředitelství ZŠ 

Zprávi čky z naší mate řské školy  

Nový školní rok 2021/2022 jsme zahájili v plné sestavě. Děti přivítaly tři krásně nazdobené třídy. Pro ty 
nejmenší to byla třída Broučci a pro ty starší třída Koťata a Slůňata.  
Během prázdnin byl v mateřské škole vyměněn v pořadí již poslední plynový kotel a zároveň proběhla 
výměna radiátorů a celková rekonstrukce rozvodů topení k tomuto kotli, za což patří velké poděkování OÚ 
Lochovice.  

Uběhly tři měsíce a děti mají za sebou již mnoho zážitků a dobrodružství. Nejmladší děti Broučci si i přes 
počáteční slzičky zvykly a hraní i práce s ,,Krtečkem“ je velmi baví. Koťata a Slůňata se zabydlela u svých 
nových kamarádů ,,Včelích medvídků“ a i oni si s nimi rádi hrají a zároveň plní spoustu úkolů.  

Kromě každodenního zajímavého programu, který dětem paní učitelky připravují, k nám již přijelo divadélko 
s krásnou pohádkou ,,O kamarádství“ a se staršími dětmi jsme navštívili Svíčkárnu a mýdlárnu v Liticích, kde 
se děti zajímavou názornou formou dozvěděly, jak se vyrábí svíčky a zároveň si tam děti mohly samy vyrobit 
drobné dárky domů. V současné době jezdí ještě naši předškoláci na plavecký výcvik do bazénu 
v Hořovicích, kde se jim velmi líbí. 

Do konce kalendářního roku nás ale ještě čeká mnoho dalších zajímavých zážitků.  

Nejkrásnější měsíc prosinec zahájíme krásnou adventní výzdobou v jednotlivých třídách a poté budeme 
netrpělivě očekávat příchod Mikuláše, andělů a čertíků, které ve školce přivítáme v pátek 3.12. Také budeme 
pilně trénovat vánoční besídky, abychom svým rodičům a blízkým ukázali, i když jenom prostřednictvím 
počítače, jak jsme šikovní. V mateřské škole nás také navštíví divadélko s krásnou vánoční pohádkou ,,O 
betlémské hvězdě“. Při vánočním posezení si budeme zase připomínat různé lidové zvyky a potěšíme se 
dárečky, které nám Ježíšek do každé třídy přinese. A až se zase sejdeme v novém roce ve svých třídách, 
opět se budeme těšit na další naše společné akce a zážitky, ale o nich vám napíšeme zase příště. 

Přejeme vám krásné Vánoce, spoustu pohody, lásky a klidu a do nového roku 2022 hlavně pevné zdraví! 

                                                                                                                           Za kolektiv MŠ Alena Kasalová  

 
 
Adventní čas ve školní družin ě 
 
     Adventní čas máme spojený s rozsvěcením vánočního stromečku v Lochovicích. 
 
Každý rok spolu s dětmi z mateřské školy zpíváme u stromečku koledy. Uvidíme, zda to letos situace dovolí. 
V prosinci se připravujeme na Vánoce – vyzdobíme si družinu, posloucháme vánoční koledy, vyrábíme 
přáníčka a dárky svým blízkým pro radost. Každý den plníme úkoly z adventního kalendáře a čas do Vánoc 
nám příjemně utíká.  
 
      A … těšíme se na Ježíška. 
  
 Všem čtenářům Lochovických listů přejeme krásné a pohodové Vánoce a hlavně zdraví v novém roce 2022.         
                                          
                                                                                                                      
                                                                                                                      Děti a vychovatelky školní družiny 
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